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   1' עמ

  
^                    ^  

  ה למשה לך ומנה כהן "הקב' אמ' יהודה אומ] $[.נחמיה ' ור  1
  לו משבט' לפניו רבון העולם מאיזה שבט אמ' גדול אמ  2
 חה[..]לו בשמן הטוב של ' מה אני מושחו אמבלוי  ו  3
 ה חייך אהרן"לו הקב'   משה אממח באותה שעה ש  4
 ואתה הקרב את אהרן אחיך  ולקחת' אחיך הוא   כת  5
  על ראשו אבל עבודתותחה ויצקשמשמן המ  6
 אינה עבודה אם עבד חייב מיתה אם אין שמותם  7
 שבטים בחושן על לבו ועל כתיפיו לפי ששמותםשל  8
 חביב עלי משמן המשחה שמשחת} בחושן{שלשבטים   9

 בו ומן הכהונה ומן המלכות  שנמשחו בשמן המשחה  10
  אות אחתפילו$אראובן אילו היו חסירין ' בי ורבי' ר  11
 פילו נקודה אחתהושעיה א' לא היו משמשין  תאני ר  12
 כתר תורה$ שמעון בן יוחי שלשה כתרים הם'   תני ר  13
 כה בו אהרן  כתר כהנה כתר מלכות כתר כהנה ז  14
  זכה בו דוד והרי כתר תורה מונח לתוכחותתכתר מלכו  15
 עלים עליו כאילולמדך שכל מי שהוא זוכה בו מל$ו  16
 זכה בשלשתם ואם אינו זוכה בו מעלים עליו כאילו   17
 אבון' שתן מונחים לפניו ולא זכה באחד מהם  רל[.]  18
 ה מהלך"שמואל בר נחמן מצינו שהלך הקב[ ... ]   19
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   2' עמ
  
^                    ^  

  אשר הלכו' ת לו שם הדא דכתחמש מאות שנה לקח  1
  אלהים לפדות לו עם ולשום לו שם זה משה ואהרן  2
  עקיבא' לו ר' אומה ואלוהיה אמ' יוסי הגלילי אומ' ר  3
 ה"עשית קודש חול כביכול אמרו ישראל לפני הקב  4
 'הלן הוא אומ  עצמך פדיתה אשר הלך אלהים ל  5
 אשר הלכוה ו"אשר הלכו אלהים אשר הלך זה הקב  6
 ה"הקב> שם טוב<שמעון בן מנסיא חביב הוא ' ר' זה משה ואהרן אמ  7
 מכהנה ומלכות שכהנה ומלכות בטל   ושם טוב לא  8
 חביב הוא שם טוב מארון' שמעון בן יוחי אמ' בטל ר  9

 היה מהלך אלא שלשההברית שארון הברית לא   10
 םימי' וארון ברית יי נוסע לפניהם דרך ג' ימים דכת  11
 ושם טוב מהלך מסוף העולם ועד סופו  תלמידיה  12
 שמואל בר נחמן חביבה' אמי ואבא צידוני בשם ר' דר  13
 מיתתן שלשבטים יותר מיחייהם שבחייהם לא נאמר  14
 שה משמותם על האבן האחת  ובמיתתן נאמר ששהש  15
  סימון חביבה מיתתן שלר"הודה בי'  ר'משמותם  אמ  16
 שאול יותר מחיו שבחייו לא נאמר מחר אתה ובניך  17
 עמי[ ... ] ר אתה חעמי במחצתי ובמיתתו נאמר מ  18
 [ ... ]ן מרים ויוכבד מחנשמואל בן ' ר' במחצתי אמ  19
 [   ...  ]ת אשר שם האח' היו חיותיהם שלישראל  דכת  20
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